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Flamma var femton år när hennes far dog. Efter hans död är hon ensam 
kvar. Den enda med förmågan att förföra, kontrollera och styra vem hon 
vill. Kan en sådan gåva användas till att göra gott?

En läsupplevelse du inte glömmer! Monstrets dotter är ett fascinerande 
fantasyäventyr som verkligen sticker ut. Serien om De utvalda är en 
internationell succé som har fått ungdomar och vuxna över hela värld-
en att sträckläsa. Historien om den unga Flamma som trots sin skön-
het är mycket ensam, hennes kamp för att lära sig använda sina extra-
ordinära krafter till något bra och hennes oväntade möte med kärleken 
är en omvälvande resa som trollbinder och berör. En fantasyfullträff 
som har allt!

Detta är ett utdrag ur boken, som ges ut av Bokförlaget Semic i maj 
2012. Men redan nu får just du chansen att läsa ett smakprov!
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om de utvalda!
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larch tänkte ofta att om det inte hade varit för hans ny-
födde son, skulle han aldrig ha överlevt sin hustru Mikras död. Dels 
berodde det på att spädbarnet behövde en far som klev ur sängen på 
morgonen och kämpade sig igenom dagen, dels på pojken själv. En så 
godmodig baby, så lugn. Hans gurglingar och jollranden var så musi-
kaliska, ögonen lika djupt bruna som hans döda mors.

Larch arbetade som viltvårdare på en underlords egendom vid en 
flodstrand i sydöstra delen av kungadömet Monsea. När Larch åter-
vände hem efter en dag i sadeln tog han nästan svartsjukt sin son ur 
barnjungfruns famn. Han var smutsig och stank av svett och hästar när 
han tryckte barnet till sitt bröst, satte sig i sin hustrus gamla gungstol 
och slöt ögonen. Ibland grät han så att tårarna målade rena ränder i 
hans lortiga ansikte, men han grät alltid tyst för att inte missa några av 
lätena barnet gav ifrån sig. Pojken iakttog honom. Pojkens ögon lug-
nade honom. Barnjungfrun sa att det var ovanligt att en så liten baby 
hade så fokuserad blick. ”Ett barn med besynnerliga ögon är ingenting 
att glädjas åt”, varnade hon.

prolog

en särling är ett barn som föds med 
en särskild gåva, en talang utöver 
det vanliga. ibland är gåvan riktigt 
obehaglig …
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”Pippifåglar älskar att snurra genom träden, för inne i huvudet är 
de fåglar”, nynnade pojken frånvarande och klappade sin far på armen. 
Sedan, någon minut senare: ”Far?”

”Ja, min son?”
”Du älskar allt som jag älskar att du gör, för inne i huvudet hör du 

mina ord.”
Larch var jublande lycklig. Han kunde inte minnas varför hustruns 

död hade gjort honom så sorgsen. Nu förstod han att det var bättre så 
här, att han och pojken var ensamma i världen. Han började undvika de 
andra människorna på egendomen, för de var tröttsamma och tråkade 
ut honom och han tyckte inte att de förtjänade att ta del av hans sons 
glädjebringande sällskap.

En morgon när Immiker var tre år gammal öppnade Larch ögonen 
och upptäckte att pojken låg vaken och stirrade på honom. Pojkens 
högra öga var grått. Hans vänstra var rött. Larch flög upp, vettskrämd 
och förkrossad. ”De kommer att ta dig”, sa han till sin son. ”De kom-
mer att ta dig ifrån mig.”

Immiker blinkade lugnt. ”Nej, för du kommer på ett sätt att stoppa 
dem.”

Att undanhålla kungen en särling betraktades som stöld och be-
straffades med fängelse och böter som Larch aldrig skulle kunna be-
tala, men Larch greps ändå av en stark drift att göra som pojken sa. De 
måste rida österut, till de otillgängliga bergstrakterna vid gränsen där 
nästan ingen bodde, och hitta en grotta eller glänta att gömma sig i. 

Som erfaren viltvårdare kunde Larch spåra, jaga, göra upp eld och 
skapa ett hem åt Immiker där ingen skulle kunna hitta honom.
Immiker var anmärkningsvärt lugn inför flykten. Han visste vad en 

Larch kunde inte förmå sig att känna någon oro. Barnjungfrun 
oroade sig så det räckte för båda. Varje morgon undersökte hon bar-
nets ögon, en outtalad regel för alla föräldrar i de sju kungadömena, 
och varje morgon drog hon en lättad suck när hon kunde konstatera 
att ingenting hade förändrats. För ett barn som somnade med samma 
färg på båda ögonen och vaknade med ögon i två olika färger var en 
särling, och i Monsea, liksom i de flesta andra av de sju kungadömena, 
övergick särlingsbarn omedelbart i kungens ägo. Deras familjer fick 
sällan träffa dem igen.

När Larchs sons första födelsedag hade kommit och gått utan att 
pojkens bruna ögon förändrades, fortsatte barnjungfrun ändå att mutt-
ra. Hon hade hört talas om särlingsögon som tog mer än ett år på sig att 
skifta färg, och särling eller inte så var barnet inte normalt. Bara ett år 
efter att han lämnat moderlivet kunde Immiker redan säga sitt eget 
namn. Vid femton månaders ålder talade han i enkla meningar och när 
han var ett och ett halvt år gammal försvann hans barnsliga uttal. När 
barnjungfrun tillträtt sin tjänst hos Larch hade hon hoppats att posten 
skulle skänka henne en make och en stark, frisk son. Men pojken som 
nu konverserade som en miniatyrvuxen medan han drack från hennes 
bröst, och som gjorde ett välformulerat tillkännagivande varje gång 
hans blöja behövde bytas, gav henne kalla kårar. Hon sa upp sig.

Larch var glad att slippa den buttra kvinnan. Han konstruerade en 
sele för att kunna bära barnet mot sitt bröst medan han arbetade. Han 
vägrade rida när det var kallt eller regnade ute, och han vägrade rida i 
galopp. Han arbetade kortare dagar och tog raster för att mata Immi-
ker, byta på honom och låta honom sova. Barnet småpratade oavbrutet, 
frågade efter namnen på växter och djur och hittade på nonsensdikter 
som Larch spetsade öronen för att höra, för dikterna fick alltid Larch 
att skratta.
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någon hade begått ett brott bara genom att se på hans ansikte.
De utvalda, särlingarna, var kungarnas redskap och ingenting an-

nat. De ansågs vara onaturliga och folk undvek dem i den mån de 
kunde, såväl i Monsea som i de flesta av de övriga sex kungadömena. 
Ingen ville umgås med en särling.

Larch hade en gång delat den uppfattningen. Nu förstod han att den 
bottnade i grymhet, orättvisa och okunnighet, för hans son var en vanlig 
liten pojke som råkade vara överlägsen på många sätt, inte bara tack vare 
sin gåva, vad den än visade sig vara. Desto större anledning för Larch att 
föra bort sin son från civilisationen. Han tänkte inte skicka Immiker till 
kungens hov, där han skulle bli föraktad och hånad och utnyttjas efter 
kungens behag.

Redan efter en kort tid i bergen måste Larch bittert acceptera att det 
var ett hopplöst gömställe. Det var inte kylan som var problemet, även 
om hösten här var lika råkall som midvintern varit i floddalen. Det var 
inte terrängen heller, även om busksnåren var hårda och vassa och de 
sov på stenhällar varje natt, och det inte fanns någonstans att ens över-
väga att odla grönsaker eller säd. Det var rovdjuren. Inte en vecka gick 
utan att Larch måste försvara sig och pojken mot anfall. Pumor, björ-
nar, vargar. De enorma fåglarna, rovfåglar med en vingbredd dubbelt så 
stor som en vuxen mans längd. Vissa av djuren försvarade sitt revir, alla 
var skoningslösa och när den karga vintern slöt sig kring Larch och 
Immiker började de alla svälta. En dag förlorade de sina hästar till ett 
par pumor.

Om natten, inne i den taggiga koja Larch byggt av pinnar och 
kvistar, drog han pojken innanför sin värmande rock och lyssnade efter 
ylandena, stenarna som rasade nerför sluttningen och tjuten – tecken 

utvald, en särling, var. Larch antog att barnjungfrun hade berättat det 
för honom, eller så hade Larch själv förklarat det och glömt att han 
gjort det. Larch började bli allt glömskare. Det kändes som om delar av 
hans minne slöt sig för honom, som mörka rum bakom dörrar han inte 
längre kunde öppna. Larch tillskrev det sin ålder, för varken han eller 
hans hustru hade varit unga när hon dog i barnsäng.

”Ibland har jag undrat om din gåva har någonting med talet att 
göra”, sa Larch när de red över kullarna österut och lämnade floden 
och sitt gamla hem bakom sig.

”Det har den inte”, sa Immiker.
”Nej, naturligtvis inte”, sa Larch och begrep inte hur han någonsin 

kunde ha trott det. ”Det gör ingenting, min son, du är fortfarande ung. 
Vi får vänta och se. Hoppas att det är något användbart.”

Immiker sa ingenting. Larch kontrollerade remmarna som höll 
pojken på plats framför honom i sadeln. Han böjde sig ner för att 
kyssa Immikers gyllene hjässa och drev hästen framåt.

En gåva var en speciell egenskap som vida översteg vanliga människors 
förmågor. En gåva kunde anta vilken form som helst. De flesta kungar 
hade minst en särling i köket, en oöverträfflig bagare eller vinmakare. 
De tursammaste kungarna hade soldater med svärdets gåva i sina ar-
méer. En särling kunde ha ofattbart god hörsel, springa snabbt som en 
puma, göra svåra beräkningar i huvudet eller lukta sig till förgiftad 
mat. Det fanns meningslösa gåvor också, som att kunna snurra över-
kroppen ett helt varv eller äta sten utan att bli sjuk. Och det fanns 
kusliga gåvor. Vissa särlingar såg händelser innan de inträffade. Vissa 
kunde träda in i andras tankar och se sådant de inte borde kunna se. 
Den nanderske kungen påstods ha en särling som kunde avgöra om 
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Larchs tankar var grumliga, trötta och svultna och lystes upp av ett 
enda klart ljussken – hans övertygelse att göra som Immiker sa.

Snön föll medan Larch långsamt tog sig nerför en brant sluttning. 
Pojken satt fastspänd innanför hans rock. Larch bar sitt svärd, bågen 
och pilarna, några filtar och insvepta köttstrimlor på ryggen. När den 
stora, bruna rovfågeln blev synlig över en åsrygg en bit bort sträckte 
han sig trött efter sin båge, men fågeln dök så oväntat och hastigt att 
den plötsligt var alldeles för nära för att Larch skulle kunna skjuta den. 
Larch stapplade bort från djuret, föll omkull och började kana neråt. 
Han sträckte ut armarna framför sig för att skydda barnet, vars skrik 
överröstade fågelns: ”Skydda mig, far! Du måste skydda mig!”

Plötsligt försvann den sluttande marken under Larchs rygg och de 
föll genom mörker. En lavin, tänkte Larch som bedövad, och varje fi-
ber av hans kropp var fortfarande inställd på att beskydda barnet inn-
anför rocken. Hans skuldra slog i något vasst och Larch kände hur 
huden slets sönder, hur det blev vått och varmt. Underligt, att störta 
ner så här. Det fria fallet var svindlande, omtöcknande, och just innan 
han tappade medvetandet undrade Larch om de föll genom berget till 
jordens botten.

Larch vaknade med ett ryck, med en enda förtvivlad tanke i huvudet: 
Immiker. Han kände inte pojkens kropp mot sin och selens remmar 
hängde tomma mot hans bröst. Larch trevade med händerna och jäm-
rade sig. Det var mörkt. Ytan han låg på var hård och hal, som oljig is. 
Han vred på sig för att få längre räckvidd och gav ifrån sig ett skrik, 
plötsligt och ordlöst, när smärtan högg till i skuldran och huvudet. Il-

på att ett djur hade fått vittring på dem. Efter den första varningen 
spände han alltid fast den sovande pojken i selen på sitt bröst. Han 
tände en så starkt brinnande fackla som bränsletillgången tillät, ställde 
sig utanför kojan och försvarade sig med eld och svärd. Ibland stod han 
där i timmar. Larch fick inte mycket sömn.

Han fick inte mycket mat, heller.
”Du kommer att bli sjuk om du fortsätter äta så mycket”, sa Im-

miker till Larch när de delade sin ynkliga middag bestående av segt 
vargkött och vatten.

Larch slutade genast tugga, för om han blev sjuk skulle det bli 
svårare för honom att försvara pojken. Han gav Immiker merparten av 
sin portion. ”Tack för varningen, min son.”

De åt under tystnad en stund och Immiker slukade Larchs mat. 
”Vi kanske kan vandra högre upp i bergen och över till andra sidan?” 
föreslog pojken.

Larch såg in i sin sons olikfärgade ögon. ”Är det vad du tycker att 
vi ska göra?”

Immiker ryckte på sina späda axlar. ”Kan vi överleva vandringen?”
”Tror du att vi kan det?” frågade Larch och ruskade på sig när han 

hörde sin egen fråga. Pojken var tre år gammal och visste ingenting om 
bergsvandringar. Det var ett tecken på Larchs utmattning att han så 
förtvivlat och så ofta bad om sin sons åsikt.

”Vi skulle inte överleva”, sa Larch bestämt. ”Jag har inte hört talas 
om någon som har klarat att korsa bergen i öster, vare sig här eller i 
Estill eller Nander. Jag vet ingenting om världen bortom de sju kunga-
dömena, bortsett från sagorna österlänningarna berättar om regnbågs-
färgade monster och underjordiska labyrinter.”

”Då måste du föra mig ner till kullarna igen, far, och gömma mig. 
Du måste skydda mig.”
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befann sig i ett trångt utrymme, inklämd mellan väggarna. Han för-
sökte fråga om hans fall hade skadat pojken, men lyckades bara stöna.

”Vilket håll?” frågade Immiker.
Larch förstod inte vad han menade och stönade igen.
Immikers röst lät trött och otålig. ”Jag har ju sagt att det är en tun-

nel. Jag har trevat längs väggarna åt båda hållen. Välj riktning, far. Ta 
mig ut härifrån.”

Båda alternativen var lika dunkla och luktade lika illa, men Larch 
måste välja om det var vad pojken tyckte var bäst. Han vände försiktigt 
på sig. Huvudvärken lättade lite när han vände ansiktet mot vinden i 
stället för bort från den. Det fällde avgörandet. De skulle gå mot vind-
riktningen.

Och därför, efter fyra blödande, stapplande och svältande dygn, 
fyra dygn då Immiker ständigt upprepade att Larch var frisk nog att 
fortsätta gå, kom de inte ut ur tunneln vid foten av Monseas kullar, 
utan i ett främmande land på andra sidan bergen. Ett österland som 
ingen av dem hade hört talas om, annat än i de barnsliga sagor som 
berättades vid monseanska middagsbord – om regnbågsfärgade mons-
ter och underjordiska labyrinter.

Ibland undrade Larch om han slagit i huvudet när han fallit genom 
bergen och på något sätt skadat sin hjärna. Ju mer tid han tillbringade 
i det här nya landet, desto mer kämpade han mot en dimma i utkanten 
av sina tankar. Människorna här talade ett annorlunda språk och Larch 
hade svårt för de främmande orden och de främmande ljuden. Han 
behövde Immikers hjälp att översätta. Med tiden blev han alltmer be-
roende av Immikers förklaringar till väldigt många saker.

Det nya landet var bergigt, blåsigt och hårt. Det kallades Dells. I 

lamåendet steg i strupen. Han svalde det, låg stilla igen, grät hjälplöst 
och snyftade pojkens namn.

”Såja, far”, hördes Immikers röst tätt intill honom. ”Sluta gråta och 
res dig upp.”

Larchs tårar övergick i lättade snyftningar.
”Upp med dig, far. Jag har utforskat. Det finns en tunnel och vi 

måste gå.”
”Är du skadad?”
”Jag fryser och är hungrig. Upp med dig.”
Larch försökte lyfta huvudet, skrek till och tappade nästan medve-

tandet. ”Det går inte. Det gör för ont.”
”Det gör inte så ont att du inte kan resa dig”, sa Immiker, och när 

Larch försökte igen upptäckte han att pojken hade rätt. Det var ytterst 
plågsamt och han kräktes ett par gånger, men det var inte värre än att 
han kunde häva sig upp på knä och med hjälp av sin oskadda arm krypa 
efter sin son på den isiga marken.

”Var”, flämtade han och försökte inte avsluta frågan. Det var för 
ansträngande.

”Vi föll genom en spricka i berget”, sa Immiker. ”Vi kanade. Det 
finns en tunnel.”

Larch förstod inte, och förflyttningen framåt krävde så mycket 
koncentration att han slutade försöka. Marken var hal och sluttade 
neråt, och de var på väg mot en plats som var något mörkare än den de 
kom ifrån. Immikers lilla gestalt kilade nerför sluttningen framför ho-
nom.

”Här är en kant”, sa Immiker, men Larchs tankar var så långsamma 
att han föll framstupa innan han förstod. Han landade på sin skadade 
axel och förlorade medvetandet ett ögonblick. När han vaknade kände 
han en kall bris och en unken lukt som gav honom huvudvärk. Han 
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med färgsprakande hår, men han såg dem aldrig. Det var nog bäst så, 
för Larch kunde aldrig komma ihåg om monstermänniskorna var vän-
ligt inställda eller inte, och han hade inget försvar mot monster i all-
mänhet. De var för vackra. Deras skönhet var så magnifik att varje 
gång Larch hamnade ansikte mot ansikte med någon av dem blev han 
tom i huvudet och stel i kroppen, och Immiker och hans vänner måste 
försvara honom.

”Det är så de gör, far”, förklarade Immiker för honom gång på 
gång. ”Det är en del av deras monsterkraft. De lamslår dig med sin 
skönhet, sedan tar de över dina tankar och gör dig trögtänkt. Du mås-
te lära dig att skydda ditt sinne mot dem, som jag har gjort.”

Larch tvivlade inte på att Immiker hade rätt, men han förstod 
ändå inte. ”Så fruktansvärt”, sa han. ”En varelse som kan ta över någon 
annans tankar.”

Då brast Immiker ut i ett förtjust skratt och slog armarna om sin 
far. Och Larch förstod fortfarande inte, men Immiker visade sällan 
tecken på tillgivenhet och varje gång han gjorde det överväldigades 
Larch av en enfaldig lyckokänsla som fick honom att glömma sin 
förvirring.

I sina sällsynta ögonblick av klarsynthet var Larch övertygad om att i 
takt med att Immiker blivit äldre, hade Larch själv blivit alltmer trög-
tänkt och glömsk. Om och om igen berättade Immiker om det insta-
bila politiska läget i landet, om de militära fraktionerna som delade det 
och om den svarta marknaden som blomstrade i de underjordiska 
gångarna. Två olika delliska lorder, lord Mydogg i norr och lord Gen-
tian i söder, försökte bygga sina egna imperier och ta makten från den 
delliske kungen. Längst i norr fanns ett annat land med sjöar och berg 

Dells fanns djurarter Larch kände igen från Monsea – vanliga djur, 
med utseenden och beteenden som Larch förstod och var bekant med. 
Men i Dells fanns också färgstarka, häpnadsväckande varelser som in-
vånarna kallade för monster. Det var deras ovanliga färgställning som 
identifierade dem som monster, för i alla andra fysiska avseenden såg 
de ut som vanliga delliska djur. De var byggda som delliska hästar, del-
liska sköldpaddor, pumor, rovfåglar, trollsländor eller björnar, men de 
skiftade i nyanser av rött, turkost, brons och skimrande grönt. En grå-
spräcklig häst i Dells var en häst. En solnedgångsorange häst var ett 
monster.

Larch begrep sig inte på dessa monster. Monstermössen, monster-
flugorna, monsterekorrarna, monsterfiskarna och monstersparvarna var 
harmlösa, men de större monstren – de människoätande monstren – 
var fruktansvärt farliga, mycket farligare än sina vanliga djurmotsvarig-
heter. De hungrade efter mänskligt kött och var fullkomligt besatta av 
köttet från andra monster. De verkade besatta av Immikers kött också, 
och så snart han var stor nog att spänna en båge lärde sig Immiker att 
skjuta. Larch visste inte riktigt vem som undervisade honom. Immiker 
verkade alltid ha någon, en man eller en pojke, som vakade över honom 
och hjälpte honom med olika saker. Aldrig samma person. De äldre 
försvann alltid när Larch väl lärt sig deras namn, och nya kom alltid i 
deras ställe.

Larch var inte ens säker på var människorna kom ifrån. Han och 
Immiker bodde först i ett litet hus, sedan i ett större och sedan i ett 
ännu större, i en bergig glänta i utkanten av en stad, och vissa av Im-
mikers människor kom från staden. Men andra verkade komma ur 
skrevor i bergen och marken. Dessa egendomliga, bleka underjords-
människor gav Larch mediciner. De fick hans axel att läka.

Han hörde att det fanns ett par monster i mänsklig gestalt i Dells, 
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Någonstans i Larchs undermedvetna rörde sig en grumlig miss-
tanke. Han mindes varför han hade sökt efter Immiker.

”Jag har en tanke”, sa Larch långsamt, ”om din gåvas natur.”
Immiker mötte hans blick, lugnt och långsamt. ”Har du?”
”Du har sagt att monstren tar över mina tankar med sin skönhet.”
Immiker sänkte kniven och lade huvudet på sned. Det var något 

underligt med pojkens ansiktsuttryck. Misstro, tänkte Larch, och ett 
besynnerligt, roat leende. Som om pojken spelade ett spel han var van 
vid att vinna, men den här gången hade förlorat.

”Ibland tror jag att du tar över mina tankar”, sa Larch, ”med dina 
ord.”

Immikers leende blev bredare och han började skratta. Skrattet 
gjorde Larch så lycklig att han också började skratta. Som han älskade 
det här barnet. Kärleken och skrattet bubblade upp ur honom, och när 
Immiker kom mot honom öppnade Larch sin famn. Immiker stötte 
kniven i Larchs mage. Larch föll till marken som en sten.

Immiker lutade sig över sin far. ”Du har varit förtjusande”, sa han. 
”Jag kommer att sakna din hängivenhet. Om det bara vore lika lätt att 
kontrollera andra som det varit att kontrollera dig. Om bara alla vore 
lika korkade som du, far.”

Det kändes underligt att dö. Kallt och omtöcknande, som fallet genom 
de monseanska bergen. Men Larch visste att han inte föll genom de 
monseanska bergen – i döden visste han precis, för första gången på 
flera år, var han befann sig och vad som hände. Hans sista tanke var att 
det inte hade varit dumhet som gjort det så lätt för hans son att förhäxa 
honom med ord. Det hade varit kärlek. Larchs kärlek hade gjort ho-
nom blind för Immikers gåva, för redan innan pojken föddes, när Im-

som kallades Pikkia.
Larch fick inte rätsida på alltihop. Allt han visste var att det inte 

fanns några utvalda här, inga särlingar. Ingen skulle ta ifrån Larch hans 
son, vars ögon hade två olika färger.

Ögon i två olika färger. Immiker var en särling. Larch tänkte på det 
ibland, när hans huvud var klart nog för tankar. Han undrade när so-
nens gåva skulle ge sig till känna.

I sina mest klartänkta ögonblick, som bara inträffade när Immiker 
lämnade honom ensam en stund, undrade Larch om den redan hade 
gjort det.

Immiker hade en favoritsysselsättning. Han tyckte om att leka med 
små monster. Han tyckte om att binda fast dem och rycka ut deras 
klor, deras färggranna fjäll eller testar av deras päls och fjädrar. En dag 
när pojken var tio år gammal kom Larch på Immiker med att skära 
djupa skåror i magen på en himmelsblå kanin.

Trots att kaninen blödde, darrade och stirrade vilt omkring sig var 
den vacker i Larchs ögon. Han betraktade djuret och glömde varför 
han hade sökt upp Immiker. Så sorgligt det var att se något så litet och 
hjälplöst, något så vackert, skadas för nöjes skull. Kaninen började ge 
ifrån sig vettskrämda, panikslagna pipanden och Larch hörde att han 
själv jämrade sig.

Immiker sneglade på Larch. ”Hon har inte ont, far.”
Larch kände sig genast bättre till mods när han förstod att monst-

ret inte led. Men så gav kaninen ifrån sig ett väldigt svagt, väldigt 
förtvivlat gnyende och Larch blev förvirrad. Han tittade på sin son. 
Blodet droppade från kniven som pojken höll framför det darrande 
djuret, och han log mot sin far.
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miker bara var ett löfte i Mikras livmoder, hade Larch varit förhäxad.
En kvart senare stod Larchs kropp och hans hus i lågor, och Immiker 
satt på hästryggen och letade sig fram genom grottorna i norr. Det var 
en lättnad att vara på väg. Omgivningarna och grannarna hade tråkat 
ut honom på sistone, och han var rastlös. Längtade efter något mer.

Han bestämde sig för att markera denna nya era i sitt liv genom att 
byta ut sitt fåniga, sentimentala namn. Invånarna i det här landet ut-
talade Larchs namn på ett besynnerligt sätt, och Immiker hade alltid 
tyckt om hur det lät.

Han bytte namn till Leck.

Ett år förflöt.

det drar ihop sig till krig i dells. 
flamma försöker vara till hjälp i 
krisen, för att visa alla att hon inte 
är ett sådant monster som hennes 
far var. den avvisande prins brigan 
väcker hennes intresse, och flamma 
beslutar sig för att ta en stor risk …
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I desperata ögonblick drog sig Archer inte för att ta till hotelser. I stal-
let, bland skrikande män och skärrade hästar, sa han att han skulle 
binda fast henne vid Lillens dörr om han måste, för att hålla henne 
borta från muren.

Det var tomma men högljudda hotelser, och hon ignorerade ho-
nom och tänkte igenom situationen steg för steg. Flamma var en hyf-
sad bågskytt. Armen var tillräckligt stark att skjuta med, så länge hon 
stod ut med smärtan. Under den tid det tog soldaterna att storma fram 
till tunneln kunde hon döda två, kanske tre av monstren, och det inne-
bar två eller tre färre som skulle ge sig på männen.

Det räckte med en monsterfågel för att döda en man.
Några av de femtio männen skulle dö innan de ens kom fram till 

det okända slag som väntade dem i Gråhamn.
Det var då paniken slog till och hennes tänkta beräkningar rasade 

samman. Hon ville inte att de skulle rida ut. Hon ville inte att de 
skulle utsätta sig för den här risken för att rädda en enda bergsstad. 
Tidigare hade hon inte förstått vad folk menade när de sa att prinsen 
och kungen var tappra. Varför måste de vara så tappra?

Hon snurrade runt och spanade efter bröderna. Nash satt på häst-
ryggen, uppeggad och otålig, förvandlad från nattens druckna tokstolle 
till en figur som åtminstone gav sken av kunglighet. Brigan rörde sig 

till fots bland sina soldater, uppmuntrade dem, växlade ett ord med sin 
mor. Samlad, lugn, skrattade till och med åt ett skämt någon av Archers 
vakter drog.

Sedan fick han syn på henne över havet av skramlande pansar och 
sadlar, och munterheten rann av honom. Hans ögon blev kalla, mun-
nen hård, och han såg ut som hon mindes honom.

Anblicken av henne dödade hans glädje.
Nåväl. Han var inte den ende som hade rätten att riskera livet, och 

han var inte den ende som var tapper.
Allt verkade falla på plats i hennes tankar när hon vände sig mot 

Archer för att upplysa honom om att hon inte ville skjuta fåglar från 
muren trots allt, och sedan gick mot Lillens box för att göra något som 
fullkomligt saknade logik om man inte, möjligen, sökte väldigt djupt.

Hon visste att hela vågstycket bara skulle ta några minuter. Rovfåg-
larna skulle dyka så fort de kom till insikt om hur överlägsna de var 
till antalet. Den största risken löpte männen som red längst bak i le-
det, som måste sakta farten när hästarna kom fram till flaskhalsen vid 
den närmaste tunnelingången. De soldater som lyckades ta sig in i 
tunneln skulle klara sig. Fåglarna tyckte inte om mörka, trånga ut-
rymmen och följde inte efter män in i grottor.

Av samtalen hon hört i stallet förstod hon att Brigan hade placerat 
kungen längst fram i kolonnen och de som var skickligast med spjut 
och svärd längst bak, för när läget blev som svårast skulle fåglarna vara 
för nära för pil och båge. Brigan själv skulle bilda eftertrupp.

Medan hästarna var på väg ut för att samlas nära portarna förbe-
redde Flamma Lillen och fäste sin båge och ett spjut i sadeln. Ingen 
ägnade henne någon större uppmärksamhet när hon ledde ut sin häst 

Utdrag ur kapitel sex, Monstrets dotter



24 25

på borggården, delvis för att hon kontrollerade sinnena omkring sig 
och föste dem åt sidan när de snuddade vid henne. Hon ledde Lillen 
till bakre delen av borggården, så långt från portarna som möjligt. Hon 
försökte få honom att förstå hur viktigt det här var, hur ledsen hon var 
och hur mycket hon älskade honom. Han dreglade på hennes hals.

Sedan gav Brigan kommandot. Tjänare öppnade portarna och 
drog upp fällgallret, och ryttarna dundrade ut i dagsljuset. Flamma tog 
sig upp i sadeln och drev Lillen framåt bakom dem. Portarna var på 
väg att stängas igen när hon och Lillen galopperade igenom och red 
vidare ensamma, bort från soldaterna, mot de ödsliga klipporna öster 
om Roens fästning.

Soldaternas uppmärksamhet var vänd norrut och framåt, och de 
såg henne inte. Några av rovfåglarna gjorde det och lämnade nyfiket 
flocken som störtade ner över soldaterna, men de var inte fler än att 
hon kunde skjuta dem från sadeln medan hon bet ihop tänderna mot 
smärtan. Bågskyttarna på muren såg henne definitivt. Det förstod hon 
av chocken och paniken Archer sände till henne. Jag har störst chans att 
överleva det här om du stannar på den där muren och fortsätter skjuta, 
tänkte hon hetsigt till honom och hoppades att det skulle räcka för att  
hindra honom från att följa efter henne ut.

Och nu var hon en bra bit från murarna, de första soldaterna hade 
nått fram till tunnelns öppning och hon såg att en mindre samman-
drabbning hade brutit ut mellan monstren och männen längst bak i 
kolonnen. Det var dags. Hon höll in sin modiga häst, vände honom 
om och ryckte av sig huvudklädet. Hennes hår böljade ner över axlarna 
som en flod av eld.

Första ögonblicket hände ingenting, och hon greps nästan av pa-
nik för att planen inte fungerade. Hon sänkte sin mentala gard mot 
dem. Fortfarande ingenting. Då sträckte hon ut sitt sinne för att fånga 

deras uppmärksamhet.
En av rovfåglarna högt ovanför kände hennes närvaro, fick syn på 

henne och gav ifrån sig ett fruktansvärt skri, som metall som skrapa-
des mot metall. Flamma visste vad det ljudet innebar, och det gjorde 
resten av rovfåglarna också. Som en myggsvärm lyfte de från solda-
terna. De for upp i skyn, cirklade desperat, sökte efter monsterbytet 
och fann det. Soldaterna var bortglömda. Varenda monsterrovfågel 
störtdök mot henne.

Nu hade hon två uppgifter: att föra sig själv och sin häst i säkerhet 
bakom portarna, om det gick, och att hindra soldaterna från att göra 
något hjältemodigt och dåraktigt när de upptäckte vad hon hade gjort. 
Hon sporrade Lillen framåt. Hon kastade tanken mot Brigan så hårt 
hon kunde. Ingen manipulation, det vore meningslöst – bara ett bud-
skap. Om ni inte rider vidare mot Gråhamn omedelbart, har jag gjort det 
här förgäves.

Hon visste att han tvekade. Hon kunde inte se honom eller för-
nimma hans tankar, men hon kände hans sinne och visste att han satt 
kvar, orörlig, på hästryggen. Om hon blev tvungen skulle hon väl kun-
na manipulera hans häst, antog hon.

Låt mig göra det här, vädjade hon. Jag har rätt att riskera mitt liv, 
precis som du har rätt att riskera ditt.

Hans medvetande försvann in i tunneln.
Och nu var det Flammas och Lillens hastighet mot flocken som 

närmade sig uppifrån och norrifrån. Lillen var desperat och fantastisk 
under henne. Han hade aldrig löpt så fort.

Hon lutade sig framåt, låg ner i sadeln. När den första fågelns klor 
skar i hennes axel kastade hon bågen bakom sig, mot dem. Den var 
oanvändbar nu, bara en träbit som var i vägen. Kogret på hennes rygg 
kunde kanske fungera som en sorts rustning. Hon drog spjutet och 
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högg med det bakom sig – ännu ett hinder för rovfåglarna att ta sig 
förbi. I andra handen höll hon kniven, och så fort hon kände en klo 
eller en näbb mot axlarna eller huvudet högg hon bakåt. Hon kände 
ingen smärta längre, var bara medveten om oväsendet som kanske kom 
från hennes eget huvud, om den sprakande färgen som var hennes hår 
och hennes blod, och om vinden som var Lillens besinningslösa snabb-
het. Och plötsligt pilar, som susade förbi väldigt nära hennes huvud.

En klo grep om hennes hals och ryckte till, drog henne högt upp i 
sadeln, och det slog henne att hon var på väg att dö. Men fågeln som 
slet i henne träffades av en pil, och fler pilar följde, och hon vände 
blicken framåt och såg att portarna stod på glänt framför henne, väldigt 
nära, och Archer stod i den smala öppningen och sköt snabbare än hon 
trott att någon kunde skjuta.

Sedan klev han åt sidan och Lillen störtade in, och bakom henne 
flög monsterkroppar rakt in i portarna när de stängdes. De skränade, 
klöste. Och hon överlät åt Lillen att avgöra vart de skulle ta vägen och 
när de skulle stanna. Och det vimlade av folk omkring henne, och 
Roen grep efter Lillens tyglar, och Lillen haltade, märkte hon, och när 
hon kastade en blick mot hans bakdel och hans ben var de sönderslit-
na, klibbiga av blod. Synen fick henne att skrika av förtvivlan. Hon 
kräktes.

Någon tog tag under hennes armar och drog henne ur sadeln. Ar-
cher var stel och darrade i hela kroppen, och han såg ut och kändes 
som om han ville döda henne. Sedan började Archer lysa, och blev 
svart.

missa inte den spännande 
fortsättningen! monstrets dotter 

finns ute i maj 2012.



flammas skönhet slår alla med häpnad. med tankekraft kan 
hon få vad hon vill. men allt hon önskar sig är att bli sedd 
som den hon verkligen är. sin egen kraft är hon rädd för. 
helst vill hon slippa använda den. men landet är i kris. när 
hon kommer till kungens hov för att hjälpa till i jakten på 
förrädare i riket måste hon lära sig att lita på sitt eget 
omdöme. och så möter hon kärleken …

Otroligt stark och känsloladdad fantasy som griper tag direkt! Spän-
ning, action, kärlek och karaktärer man inte vill släppa. Monstrets dotter 
är andra, fristående boken av tre i serien De utvalda.

Stig in i en helt ny värld! Serien om De utvalda 
är en läsupplevelse utöver det vanliga!
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